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  התורה בכל יד כלאחר שינוי
  ובין המקרים שהמעשה גם שלא כדרכו - בין המקרים שהמעשה אינו אלא כדרכו 

  מקפיד שהפעולה תהיה 'כדרך'המקרים שהדין 

ס קפידא שהדבר יתבצע כדרך בני אדם, שלא נתכוונה תורה במצות המעשה או "א) במקרים רבים בתורה אנו רואים בש

  במניעתו אלא למעשה כמות שהוא נעשה אצל רוב בני אדם באופן הרגיל.

בין כדרך ובין שלא כדרך. ויש לעמוד אמנם מאידך גיסא מקרים רבים הם שדיני תורה מתפרשים בכל אופן עשיה שהיא 

ולמודד ארץ לברר ולהבין מתי ומדוע מצמצמים את ההלכה למעשה כדרכו ומתי ומדוע מרחיבים את ההלכה לכל מעשה בכל 

  דרך.

  אכילה והנאה כדרך

זאת  סיכום, ועכשיו נזכיר -תחילה נביא את הדינים שהוגבלו בגמרא למעשה כדרך. (וכבר הבאנו זאת בהרחבה בסימן 

לא נאסר אלא אכילה  מאיסור או הנאה איסור ב אמרו שבדרך כלל כאשר אסרה תורה אכילת"ע ד"כ בקצרה). א. בפסחים

  כדרכה והנאה דרכה, אבל כל שלא כדרך אין חייבין עליו.

  ביאה כדרכה למקדש ולבית המנוגע

המנוגע אינו מדבר אלא על הנכנס  ביתאו לטמא בביאה ל ב אמרו שהאמור בתורה לאסור ביאה למקדש"ע ז"י ב. בשבועות

. תורה אסרה ביאה דרך הבית אל והבא דכתיב טהור מחוטמו חוץ כולו ואפילו אחוריו דרך המנוגע לבית כדרכו, אבל הנכנס

  .תורה אסרה ביאה דרך יבא לא המקדש ואל שנאמר פטור להיכל גגין דרך שנכנס טמא וכן

  הקטרה כדרכה

 הרי זו כמנחה שומשום אחר ולכך המקטיר שומשום שיטה לפסול הקטרה שלא כדרך הקטרהב הביאו "ע ז"ט ג. במנחות

  .הוקטרה, דכשם שאין זו דרך אכילה כך אין זו דרך הקטרה שלא

, גביו על המערכה את וסידר קומץ ב שאם העלה"ע ו"כ דאמרו במנחות העצים', 'תחת דין דומה מצאנו בענין מקטיר קרבן

 אלא הסתפקו ולא, הקרבן את פוסל ההקטרה בבנין ששינוי ברור נמצא .המנחה ונפסלה הקטרה מדרך שינוי זה ספק הוא האם

  .שינוי זה' האם'

  גוזז בדרך תלישה

 אשי רב אמר. ממקומו יזיזנו שלא ובלבד לתלוש שער מבכור דרשאי אדם שיער א אמרו לענין תלישת"ע ה"כ ד. בבכורות

  1.אסור בכלי אבל ביד אלא שנו לא לקיש ריש אמר

                         
, ניתר הוא יד דכלאחר מטעמא דלאו שם פירשו' תוס מנםהנה בגמרא הביאו גם גמרא זו כמקור להקפדת הדין על הפעולה כדרך רגילותה. א 1
  .מקומן בספר איזהו ש"ועי (כמו שהליכה על הידיים אינה הליכה). .גוזז היינו לאו שתולש כיון אלא

ונראה דבבכור לא שייך כלאחר יד, דהתם איסור חפצא דקדושת הבכור אוסרת הגזיזה, וכל שגוזז "ל "ה ה') הרחיב וז"א (בכורות כ"ובחזו
ט מלאכת מחשבת אסרה תורה ושינוח האדם ממלאכה זו, ולאחר יד לאו מלאכה "אסור, ולכך הוצרך לומר תולש לא אסרה תורה, אבל בשבת ויו

 ין זה ענין לכאן.ז א"ועפ ."כמלאכה שעושה בחול הוא -
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  דרך בישול בשבת ובקרבן פסח ובבשר בחלב

 ,ז"פ ד"יו והטור, ו"ה ט"פ ס"מא ם"ז כתבו הרמב"פטור. ועד בחמה א שהמבשל 'בשבת'"ע ט"ל ה. אמרו בגמרא שבת

א לענין האיסור לבשל 'קרבן פסח', שהמבשל בחמה אינו "ע א"מ וכן אמרו בגמרא פסחים שהמבשל 'בשר בחלב' בחמה פטור.

  בכלל האיסור.

(אמנם . בכך בישול דרך שאין מפני בשבת י"רש כ"כמש ההלכה שיסוד') ס לדף כתובות( ש"בקו מכל הדברים הללו למד

  .)-סיכום הערה  -ז. ובקצרה בסימן "כ סימן מלאכות - יצרת אתה עיין

  ם"דרך כתיבה בכתיבת סת

 מה וכתבתם וקשרתם) א"ע ד"ל מנחות( רבה הקומץ בסוף כדאמרינן בימינו לכתוב וצריך" ל"ה) וז"(ר התרומה ו. כתב ספר

 ומגילה ומזוזות תפילין ת"ס לכתוב צריך זה וכו', ובענין בשמאל כתב אם פסול דיעבד ואפילו, בימין קשירה אף בימין כתיבה

  וכו'. "כתיבה בכולהו דנאמר

התורה, דכאשר  בכל מסברא פטור הוא' יד וכלאחר' 'כדרך שלא' שפטור למדו חלק מהאחרונים מכל הגמרות הנזכרות

  .דיברה תורה על מעשה מסוים הן לחיוב והן לשלילה, לא דיברה תורה אלא על המעשה כדרכו וצורתו הרגילה

  ניסוך ביד

ה) שאין ניסוך אלא בכלי אבל ניסוך ביד "מ הכ"ב מפסוה"ם (פ"ם. דפסק הרמב"א בדעת הרמב"ז. עוד נוסיף מה שפירש חזו

  מ) דהטעם משום שאין דרך ניסוך בכך."ה ר"ב ו' ד"א (מנחות כ"רש חזואינו ניסוך ופי

  המקרים שהדין אינו מחלק בהם בין מעשה 'כדרך' למעשה 'שלא כדרך'

אמנם לעומת כל הנזכר, הביאו המפרשים דינים רבים שמצאנו בהם להיפך, שעל אף שאמרה תורה מצוה או איסור כלפי  ב)

  ת הדין רק למעשה.מעשה מסוים, אין אנו מצמצמים א

  שחיטה שלא כדרך

א) נפלה סכין מידו ושחטה פסולה, ודייקינן הא הפילה כשרה. וכבר פירש בה ספר "א ע"א. אמרו במשנה וגמרא (חולין ל

מ הכשר שחיטה יש בה. נמצא "ג יהיה פטור, ומ"ל) שנפילה זו מוגדרת שחיטה כלאחר יד, והשוחט בשבת כה"התרומה (הנ

  כשרה. - 'וזבחת' אין אנו מצמצמים את ההכשר לדרך זביחה, אלא גם זביחה שלא כדרך  פ שאמרה תורה"דאע

  נטילת לולב שלא כדרך

י. ובדרכי "א ד') גידם שאין לו יד נוטל לולב בזרועו, וכן האתרוג. ויסודו מדברי הרוקח שהביא בב"ח תרנ"ע (או"ב. פסק שו

  ."ולקחתם בידכם ואדם גידם נוטלו בזרועותיו דהא לא כתיב"משה הוסיף 

מ נטילה "פ שאמרה תורה 'ולקחתם לכם', ואין לך אדם שיאמר שדרך נטילת רוב בני אדם בזרוע, מ"הרי לנו הלכה דאע

  מ נטילה שלא כדרך הוי נטילה."בזרוע כשרה, ש

  חליצה שלא כדרך

וחלצה ביד. גם כאן אנו רואים י בשיניה), והשיבו מי כתיב "א) גידמת מהו שתחלוץ (פירש"ה ע"ג. עוד אמרו ביבמות (ק

  מ לא אמרינן 'וחלצה כדרכה', אלא כל צורת חליצה כשרה."דעל אף שאין מי שחושב שסתם חליצה היא בשיניים, מ
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  הנחת מחתה שלא כדרך

) הביא עוד מגמרא בענין קטורת, ובענין גט אשה, ובענין שילוח הקן. בקטורת הוא מה שאמרו -א "ד. בבכורי יעקב (תרנ

 לפני כן עושין אין ודם בשר מלך בקודש הקדשים היא מפני שלפני א) שהסיבה שאינו מניח את המחתה בשיניו"ז ע"(מ ביומא

  2מ שמצד עיקר הלקיחה אין חסרון בכך שאין זו דרך לקיחה."וכמה. ש כמה אחת על ה"הקב המלכים מלכי מלך

  נתינת גט שלא כדרך

 לה י עקם"(פירש. ב) שגם אם ערק לה חרציה"ח ע"בידה' ואמרו בגמרא (גיטין עה. עוד הביא ממה שאמרה תורה בגט 'ונתן 

מ שגם נתינה שלא כדרכה הוי נתינה ואין אנו חוששים "הגט) מקיים בזה את מצות התורה של 'נתינה', ש לה להקריב מתניו

  לומר 'ונתן בידה' כדרך נתינה.

  לקיחת אם על הבנים שלא כדרך לקיחה

פ שאמרה תורה בלשון 'לא תקח', לקיחה שלא "שילוח הקן, שאסרה תורה 'לא תקח האם על הבנים', ואעו. עוד הביא מדין 

  ס, ולא אמרו שאין האיסור אלא בלקיחה כדרכה."כדרכה גם נאסרה, וכמו שהוכיח שם מהש

ח, "ן פסח ובבבנמצא בידינו שבאכילה והנאה, ביאת מקדש וביאת בית המנוגע, הקטרה, גיזה בקדשים, בישול בשבת ובקרב

  ם, אנו מוצאים הקפדה על המעשה כדרך מסברא לחוד."כתיבה בסת

ואילו בשחיטה, נטילת לולב, חליצה, הנחת מחתה, נתינת גט, לקיחת אם על בנים, אנו מוצאים שאין אנו מקפידים לפרש 

  את המעשה כדרכו. והדבר מבקש ביאור.

  הדברים שתכליתם התוןצאההאם אפשר לחלק בין הדברים שתכליתם המעשה ובין 

ל בהערה (ולא כשיטתו), דכל דבר שציווי תורה "א הנ"פ היסוד הנרמז בדברי חזו"ג) יש מהמפרשים שהשתדלו לחלק ע

מתייחס לתוצאה, אין בו חילוק בין מעשה כדרך למעשה שלא כדרך, ובכל מקום שציווי תורה מתייחס לעצמו של מעשה, בזה 

  לא כדרכו.הסברא נותנת לומר שאין לך א

אך כאשר נבא לבחון את החילוק בהלכות הנזכרות, נמצא כי הדבר אינו עולה בטוב בכמה הלכות משני הצדדים. דמחד 

בהלכות שהקפידה בהם תורה על צורת המעשה אנו מוצאים את הגיזה בקדשים שהיא הלכה שעיקרה התוצאה וכאשר כבר 

  ל."א הנ"אמר חזו

היא שלא לטמא את המקדש כדחזינן בנטמא במקדש שמצווה לצאת בדרך קצרה, ואם וכן ההלכה של ביאת מקדש שעיקרה 

מ אנו מחליטים לפרש את המושג ביאה האמור כאן 'ביאה כדרכה' ואין אנו מרחיבים "שהה בטומאה או האריך דרכו חייב. ומ

אה. (ומה שכל ביאה שלא פ עיקר השורש העולה מן הדין שקפידת התורה היא על התוצ"זאת לכל ביאה כפי שהיה נדרש ע

  מ)."כדרכה אינו חייב מדין 'שהיה' בטומאה, כבר האריכו המפרשים הרבה. ואכ

ומאידך אנו מוצאים בכלל ההלכות שלא הקפידה בהם תורה לעשות את המעשה כדרכו, כמה הלכות שעיקר עניינם זה עצמו 

  של מעשה ולא התוצאה.

ח "ב י'. וכן הביא בנין שלמה הלכות לולב סימן מ"בתוספת ביכורים תרני "שהרי בנטילת לולב דעת הרבה אחרונים (בכור

י מסלנט. והאריך יפה בשלמי תודה סוכות סימן מ' סעיף ב'. ולא עיינתי בספרים מחמת גזירת הקורונה "שאחיו שמע כן מהגר

                         
  אמנם יש להשיב עלה, ששם מדובר רק על מעשה 'הנחת המחתה', ולא אמרה תורה 'והניח'. 2
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קודם עלות השחר ועלה השחר ץ) שמצותו זה עצמה של נטילה, ואם החזיק בידיו "שגזר עלינו הבורא פיזור לציבור. ולא תקפ

ל בנטילה שלא כדרכו, ועיקר "מ לא איכפ"מ שהמעשה נטילה הוא העיקר, ומ"פ שהוא מחזיק כיון שלא 'נטלם', ש"לא יצא אע

  השיטה שאפילו נטלה בפיו יצא.

ריכו וכזאת אנו רואים גם בחליצה שאין בה שום תוצאה שפועלת היתר, ואף לא איזה חידוש חלות, אלא כמו שכבר הא

מ שלא זו מידת "פ אנו נוקטים שחלצה בשיניה כשרה, ש"המפרשים שהמתיר שבה זה עצם החפצא של המעשה גברא, ואע

  החילוק.

ומשחיטה גם נלמד כן, שהרי גם בשחיטה עיקרה הוא המעשה ולא התוצאה, שעיקר משפט ההיתר הוא לא מציאות צורת 

פ שנולדה צורת שחיטה ככל תבניתה, דעד שאין "תעסק פסול אעשחוט, אלא המעשה שחיטה הוא המתיר, וכדחזינן שהמ

מ כשרה "שהמעשה עצמו יוגדר מעשה שחיטה אין מתיר, נמצא גם בזה עצמו של מעשה הוא המתיר, ומ -'מעשה שחיטה' 

  שחיטה כלאחר יד ולא אמרינן 'וזבחת' דרך זביחה.

  "החפצא בעיקר מעשה שם" ובין סתם מעשה בין המפרשים חילוק

 שכבר וכיון'. החפצא בעיקר מעשה שם' ובין', סתם מעשה שם' בין האחרונים ולהבין בדבר נקדים בביאור מה שחילקוד) 

  .בקוצר כאן זאת נביא), אסור או מותר מ"בא ר"פס -  בסימן( בביאור הארכנו

 בא' שם חלות' הנקרא המושג שתחילת ונבין' המעשה שם' של המושג תוכן מהו) בקצרה( אך להבין זאת עוד עלינו להקדים

 באותו מכיר שהדין פירושו' בחפצא שם חלות' שיש שונים בדינים אמרו דכאשר, אדם כל לעיני נתפס שהדבר האמיתי מהשם

 ולאותה תכלית לאותה שימושו או יחודו את נכונה משקף -  כל ידי על לו הניתן שהשם מחמת וזאת, משמעות בעל כדבר שם

  ).ה"סק ש"ור י"ר מחלוקת יסוד -  בסימן הארכנו ובזה(. משמו ועולה הנגזר כפי מטרה

 כלפי אדם כל של הכללי מהיחס הוא מתחיל גם', החפצא בעיקר מעשה שם' ובין' מעשה שם' בין נבין שהחילוק ומעתה

 רואה שהוא ברושם חילוק יש אדם כל שבדעת וכיון. בדין נכון משקל בעל כחילוק זה בחילוק ומכיר חוזר והדין, המעשה תואר

 ומכוון עניינו תוכן על להעיד מספיקה אינה לחוד שצורתו מעשה ובין' עניינו ותוכן תכליתו על מודיעה שצורתו' מעשה בין -

 השגור שם אותו הוא אלא, וחדש נפרד' שם' אינו בדין הדבר ששם כיון, חילוק יש הדין כלפי הדבר בתואר אף לכך, תכליתו

  .פיו על דבר מהות את לקבוע זה תואר של וחשיבותו בתוקפו מכיר שהדין אלא - כל בפי

 עיקר פי על כל בפי שמו שנקרא מעשה הוא, עניינו ותוכן תכליתו על מודיעה שצורתו שמעשה המפרשים חילוק בא ובזה

 ולכך, המעשה צורת עצם מחמת לזריעה המקום תיקון מוגדר המעשה שם, החורשים כל כדרך בשדה החורש וכגון, בנינו

 שם חלות המפרשים אצל נקרא וזה, עצמו מחמת החפצא עיקר בשם משתמש הוא הדבר כתואר שם באותו מכיר כשהדין

  .החפצא בעיקר

 או' תקיעה' זו האם שההכרעה שופר בתקיעת וכמו' העושה דעת בצירוף רק הנקבע בשם' משתמש הדין כאשר כ"משא

 עיקר מחמת אינו ששמו כיון' החפצא בעיקר שם' הדבר את מגדירים אנו אין בזה, העושה דעת מכח רק למעשה יורדת' שיר'

 בעיקר שם' אינו אך' הדבר שם' מוגדר הדבר ולכך, מעצמו חלק שאינם גורמים בצירוף כל בפי לו ניתן שמו אלא, צורתו

  '. החפצא

 שם ובין' העשיה צורת' מחמת הנקבע מעשה שם בין הוא שהחילוק נאמר קצרות במילים החילוק את למצות נרצה ואם

  '.העושה הגברא' ידי על הנקבע מעשה



  "עיון הסוגיא"                                                                                'העושה המעשה והתוצאה' - "יצרת"אתה 
  ישיבתי במרחבי התורהעיון                                                                               כללי מעשה ומלאכה בשבת ובכל התורה  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

  נקודת החילוק בין המקרים שהדין מקפיד על הפעולה 'כדרך' ובין המקרים שהדין אינו מחלק בין 'כדרך' 'לשלא כדרך'

ה) ומעתה יתבונן המתבונן וימצא כי בכל הדברים שמצאנו קפידא על צורת המעשה כדרכו הם דברים שעיקר פירושו של 

על פי תבנית הצורה, ואילו הדברים שלא מצאנו בהם קפידא על צורת המעשה כדרכו הם דברים שעיקר 'שם  מעשה קבוע

  המעשה' נקבע מכח 'הדעת' ולא מחמת צורת המעשה.

ח, כתיבה "שבאכילה והנאה, ביאת מקדש וביאת בית המנוגע, הקטרה, גיזה בקדשים, בישול בשבת ובקרבן פסח ובבב

ולם הם דברים שהמעשה מתפרש על פי עצם תבנית הצורה, והדעת אינה משמשת בהם אלא למניעת ם, ומעשה ניסוך, כ"בסת

  עקירת 'שם המעשה' על ידי דעת הפכית.

ולכך בהם הסברא נותנת להקפיד על המעשה כדרכו, דדבר שתבניתו קובעת את תואר עניינו, תוארו קבוע על המעשה 

  החריגה ולא בשם הרגיל.כדרכו, ובכל חריגה מהדרך המעשה נקבע על שם 

כ בשחיטה, נטילת לולב, חליצה, הנחת מחתה, נתינת גט, לקיחת אם על בנים, בדברים הללו עיקר השם נקבע מכח "משא

הדעת, שרק הדעת לקיום הדין הופכת מעשה 'חיתוך' 'לשחיטה', ואת מעשה 'הגבהת ענפי אילן' 'לנטילת לולב', ואת מעשה 

ליצה', את מעשה 'הנחת מחתה' 'להקרבה', את מעשה 'נתינת גט' 'לגירושין', את 'הפרחת היונה 'נטילת מנעל' מרגלי אדם 'לח

  קודם נטילת ביצים' 'לשילוח הקן'.

וכיון שבדברים אלו עיקר החלות שם נקבעת על ידי הדעת לכך המשקל לצורת המעשה פחות הרבה יותר, וגם כאשר צורת 

שהיא העיקר, במקומה עומדת ומחליטה וקובעת את  -את משפט המעשה  המעשה חסרה לא איכפת לן בה שהדעת הקובעת

  'שם המעשה' הנצרך.

 ַמְׁשִחית ְוִלְמנֹועַ  ְּפֵליָטֵתינּו, ְוַעל ָעֵלינּו ְלַרֵחם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָאִבינּו ִמִּלְפֵני ָרצֹון ְיִהי שעת דבר הקורונה, - נחתום בתפילת זאת השעה

  ָאֵמן. ְונֹאַמר ִיְׂשָרֵאל, ֵּבית ַעּמֹו ָּכל ּוֵמַעל ֵמָעֵלינּו ּוַמֵּגָפה


